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Sogne-Nyt Redaktion

Telefontavlen

H.C. Kaack
Else Thuesen
Lusigvej 18
Spangsmosevej 30
mobil: 29 80 23 43 Mobil: 51 76 58 20
e-mail: sognenyt@kaack.dk

Broballe Idrætsforening
Formand: Majbritt Kristensen
E-mail: formanden@broballeif.dk
Internet adresse: www.broballeif.dk

Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside
www.oksboel.dk

Oksbøl Friskole
Skoleleder: Solveig V. Olsen
Telefon: 74 45 00 93
E-mail: kontakt@ofriskole.dk
Internet adresse: www.oksboelfriskole.dk

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i 465 eksemplarer, og bladet
omdeles til samtlige husstande i Oksbøl
Sogn. Udensognsboende kan tegne
abonnement på bladet ved henvendelse
til Elin Petersen på telefon 60 70 85 07
Redaktionen af dette nummer af SogneNyt er afsluttet den 11. november 2021.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?
Nr. 1

Februar 2022 i uge 07/08
Deadline 01.02.2022

Nr. 2

Maj 2022 i uge 21/22
Deadline 10.05.2022

Nr. 3

August 2022 i uge 33/34
Deadline 02.08.2022

Nr. 4

November 2022 i uge 46/47
Deadline 01.11.2022

Sidste indleveringsfrist
til næste nummer af
Sogne-Nyt
Tirsdag
Deadline er deadline, og
indlæg modtaget efter
denne dato kan kun
påregnes medtaget efter
forudgående aftale med
redaktionen.
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01.
Februar

Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Jens Peter Christiansen
Mobil: 21 66 76 89
E-mail: nygaarden@bbsyd.dk
Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
Telefon: 22 51 50 55
E-mail: k.vonsild@stofanet.dk
Internet adresse: www.of-stoetten.dk
Oksbøl Kirkes sognepræster
Heidi Sørensen Freund
Mobil 20 49 66 79 · e-mail: hfr@km.dk
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
mobil 23 36 06 17, e-mail: sophu@km.dk
Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
Mobil: 21 47 50 14
E-mail: kirketjenerjvl@gmail.com
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Anne Marie Hansen
Telefon 20 83 38 59
E-mail: amhansen@hotmail.dk
Oksbøl Sogneforening
Formand: Poul Erik Nørgaard
Telefon: 74 45 49 80 / mobil: 40 16 49 80
E-mail: pollen@bbsyd.dk
Internet adresse: www.oksboel.dk
Hjem og Kultur (H&K)
Formand: Gitte Uldall
Mobil: 23 48 43 50
E-mail: b.uldall@stofanet.dk
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Annonce:

Alle former for allergi’er behandles
– ALFA-kinesiologi gør det muligt

Liselotte Christensen
Over 25 år med pollenallergi tidligt på året og sidst på
sommeren, samt krydsallergi overfor frugt og nødder.

Gratis on-line foredrag hver onsdag ulige
uger via zoom, kl.19.00 – ca. 21.00. Bliv fri for
allergi – uden brug af medicin. Hør hvordan.

Efter test og behandlinger med Alfakinesiologi i foråret
2016, er Liselotte nu fri for allergi overfor: Hassel, Birk,
Bøg, Poppel, Brandnælde, Bynke samt krydsallergi
overfor alle frugter fra træerne og alle slags nødder.

Start test og behandling af pollenallergi, mindst
1 måned før der forventes symptomer, herved
opnås succes allerede første år.

Find link til foredrag første opslag på min
facebook: Gittes Allergiklinik
www.stopallergi.dk

·

Nu spiser Liselotte dagligt nødder og frugter. Liselotte:
Det er helt fantastisk, at jeg nu igen dagligt, efter 25 år,
kan spise alle de dejlige frugter og
nødder.
Se video med Liselotte Christensen
www.stopallergi.dk

mail@stopallergi.dk

·

tlf. 25 45 11 33

Nyt fra Redaktionen
Snart er det jul og nytår, og vi skal til
at skrive 2022 . Ikke så mange tal at
huske på !!
2021 vil nok være det år, hvor mange af
os er blevet vaccineret og har oplevet,
at Danmark er åbnet op igen. Men hvad
sker der nu? Kommer der ny nedlukning?

Der er gang i den store valgkamp til
byrådet i Sønderborg Kommune. Efter alt
hvad de forskellige kandidater lover, kan
det blive en helt ny verden også her på
Nordals. Husk, at det ikke kun er kandidaterne, der skal arbejde for fællesskabet,
men at du altid selv kan gøre en indsats.
Start med at sætte dit

Et år går så hurtigt. Butikkerne får jo
knapt pakket baderingene og snorklerne
væk, før de begynder at hænge julepynten op. Måske bliver det moderne at gå
rundt i badebukser med julemænd på
som i Australien. Som klimaet ændrer sig,
må vi være forberedte på andre tider.

✘

Med smukke røde kristtjørn fra min have
ønskes alle have en glædelig jul og et
godt nytår.
Det er egentl
ig lidt en skam
, at
bliver nedlag
t. Vi kunne da storkelauget
Else og HC
godt bruge li
flere småbør
dt
n her i Oksbø
l sogn.
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Nyt fra Sogneforeningen
Badebroen ved Lusig Strand
er gjort vinterklar
Søndag den 24. oktober 2021 var vi
samlet 6 personer for at tage træbelægningen, 17 baluster, det blå tovværk
og den smalle sidebro ind for vinteren.
Det var første gang den nye badebro
skulle i vinterhi, så vi fik en snak om, hvordan vi bedst fik opgaven løst. I tilladelsen
til badebroen, vi har fra Sønderborg
Kommune, er det anført, at når træbelægningen tages ind for vinteren, skal de
yderste pæle række mindst 2 m op over
vandet. Er der ikke pæle over vandet, må
ingen del af broen række mere end 10
cm op over den eksisterende havbund.
Brian Jessen har været behjælpelig med
pælene, der nu rækker 2 meter op over
havoverfladen og er gule, så ingen kan
komme til at påsejle broen i løbet af
vinteren. Efter et par timers arbejde var
broen gjort vinter klar, alle delene, samt
tre bord-/bænke sæt, var læsset på to
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ladvogne, som nu står i vinterhi hos Bent
Jørgensen.
Tak for hjælpen til John Wolf, Oskar Lund,
Chris Jørgensen, Henrik Christiansen og
Bent Jørgensen.
Polle.
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Kom og syng
Fællessang for alle:
mænd og kvinder... alle der har lyst at
synge

Tak for den gode opbakning til fællessang. Til hver sangaften møder flere og
flere op, når vi mødes på Oksbøl Friskole
og synger:
Tid: 19.00 - ca. 20.30
Årstidens sange – Mange forskellige –
nye og kendte sange. Kanon, måske
tostemmigt.

ygtige,
garvede, d
r
e
”
e
ib
r
t
klaver,
”Tre På S
usikere på
m
e
ig
id
ls
a
muntre og uitar og bas
g

Datoer:
Torsdag d. 25. november
Vi synger sange fra ”Tre På Stribe”s
repertoire. Ulla og Chris.
Torsdag d.16. december:
Vi synger vinter- og julesange. Ulla og Chris
Medbring selv kaffe/te/kage.
Onsdag d. 26. januar:
”Tre på stribe” kommer og spiller dejlige
sange fra deres repertoire. Lad os synge det
nye år i gang med glade og dejlige sange
arrangeret sammen med de tre musikere,
som for nylig har fundet sammen.
Medbring selv vin, vand, kaffe.
Der kan købes ost og kiks
Vi glæder os til at se jer
Ulla og Chris
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Juletræstænding i Oksbøl Sogn
Vi tænder juletræerne i Mjels, Broballe og Oksbøl
Søndag d. 28. nov. 2021 kl. 16.00
Der serveres gløgg og æbleskiver og mundgodt til børnene i Broballe og Mjels.
Oksbøl bliver dog lidt anderledes i år – spændende
Vi vil gerne have oplyst antal børn og antal voksne på SMS.
Seneste tilmelding: 22. nov. 2021
OKSBØL
Tilmelding til: Susanne Wriborg, tlf : 24 81 07 30
Juletræet står ved genforeningsstenen i Oksbøl over for Havnbjergvej 2
BROBALLE
Tilmelding til: Merete Kunz, tlf.: 20 67 70 60
Juletræet står ved det gamle mejeri / Bryghus i Broballe, Spangsmosevej 34
MJELS
Tilmelding til: Esther Olesen, tlf.: 61 36 60 57
Juletræet står overfor den gl. Mjels Kro Færgevej 54
Vel mødt – Oksbøl Sogneforening

Nytårsbrunch 2022
Den 9. januar kl. 10.00
på Oksbøl Friskole
2021 er næsten brugt,
og det er tid til at ønske
hinanden godt nytår 2022!
Vi fejrer nytåret med
brunch i multirummet på
Oksbøl Friskole.
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Der vil blive serveret:
• Kaffe / te
• Rundstykker / rugbrød
• Røræg og bacon
• Afskåret pålæg og ost
• Lun leverpostej
• Frugt og juice
• Pandekager m. sirup
• Samt et glas boblevand

Tilmelding senest
den 04.01.2022 til
Polle på tlf. 40 16 49 80
Pris: 75 kr.
Vi ses i det nye år
Hilsen Oksbøl
Sogneforening
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Vi er i gang igen!
Nu begynder der at komme gang i
foreningslivet igen efter en meget lang
nedlukning. Her i Oksbøl Sogneforening glæder vi os til igen at kunne
mødes som enkeltpersoner og i fællesskab foreningerne imellem.
Vi skal blandt andet mødes i Naturpark
rådet for Naturpark Nordals den 25.
november inde i Nordals Idrætscenter,
hvor et af punkterne er det videre arbejde
med de nye vandrestier her i sognet.
Lørdag den 20. november deltager
bestyrelsen for Oksbøl Sogneforening i
et heldagsseminar for alle landsbylaug
i Sønderborg Kommune. Det foregår på
Business College Syd i Mommark. Her
bliver vi først præsenteret for ” Kommunikations- strategi og -plan” i forbindelse
med projektet ”Vækst og værdier i
landdistrikterne”.

Så skal vi diskutere, hvorledes en landsby
kan optimere de eksisterende brugerflader
som f.eks. Den nye Infoland-app, hjemmesiden, Facebook, lokalblade som vores
Sogne-Nyt og opslagstavle?
Hvorledes kan dèt spille sammen?
Efter frokosten er der 2 foredrag. Det
første hedder Fælled-skaber v. Søren
Hermansen, Samsø Energiakademi. Det
andet foredrag hedder Social Entreprenør
skab v. Jens Peter Jensen, Marselisborgcentret, Århus.
Omkring kl. 16 er der Projektbørs. I
dette modul præsenteres nogle udvalgte
projekter fra landsbyerne i Sønderborg
efterfulgt af spørgsmål og svar. Målet er
at pirre nysgerrigheden, inspirere, dele
erfaringer og lære af hinanden.
Polle
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Jubilæum på cykel
En skøn sensommerdag her i 2021 kunne
vi fejre, at cykelklubben havde sin første
cykeltur 4. marts 1996 - men pga. corona
har det ikke været muligt at fejre det.
Jubilæet blev fejret på Færgevej 41 med
ringriderpølser - gave fra Oksbøl Sogneforening - kartoffelsalat, melonsalat, lidt
vin, kaffe og lidt mundgodt.
Dagen bød på fint vejr, og vi havde det
rigtig hyggeligt. Verner Madsen fik en
rosette og blev æresmedlem - han var
eneste ene, som har været med fra start.
Esther
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Nordals
Storkelaug
Et lokalt forankret projekt, der ikke
lykkedes med at få storken til at
komme til Broballe
Der har været storke i Broballe! Den sidste
stork ynglede i Broballe i 1925 og en
gammel stork holdt til på reden frem til
1953. Og da vi havde en ide om at lokke
storken hertil igen ved genetableringen af
Bundsø, hvor det var planen, at der skulle
være to store lavt-vands-områder med
plads til mange frøer, blev Nordals Storkelaug stiftet ved en generalforsamling
d. 2. marts 2016.
Op til starten på Nordals Storkelaug var vi
godt klar over, at der var noget, der ikke
ligefrem talte for at storken igen ville finde
vej til Nordals.

Det tætteste, vi har været på at få storken
hertil, var 10. april 2017, da fire unge storke
en hel dag tog ophold på marken i Oksbøl,
der hvor der nu er plantet Oksbøl Skov.

Landbruget, som det drives i dag, er
ikke til gavn for storken, og et par af de
adspurgte ornitologer gav da heller ikke
projektet mange chancer, men alligevel
mødte 23 storke-entusiaster op til en
stiftende generalforsamling på Oksbøl
Friskole, og Nordals Storkelaug var en
realitet, og projektet skulle afprøves.

De 5 år er nu allerede gået, og d. 6.
oktober 2021 blev der indkaldt til to på
hinanden følgende generalforsamlinger,
hvor 8 af foreningens medlemmer valgte
at nedlægge Nordals Storkelaug.

En bestyrelse på 5 blev valgt, og arbejdet
med at rejse en storkerede på en telefonpæl sat op på plænen foran Michael
Hansens gård gik i gang. Man enedes
om at give storken 5 år til at finde vej til
Broballe. Selv om storkereden blev gjort
klar hvert forår, vakte det dog ikke storkens interesse for at slå sig ned i Broballe.

Nordals Storkelaug har gennem årene fået
hjælp af flere lokale bl.a. Michael Hansen,
Verner Østergård, Urban Jensen, Peter
Rasmussen og Egon Eriksen. Tak for
hjælpen.

Foreningens midler blev ifølge vedtægterne overført til Oksbøl Sogneforening.

Inger Detlefsen har tegnet foreningens
logo, som nu går over i lokalhistorien. Tak.
Polle.
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Aktivitetskalender 2021/2022
November - marts
NOVEMBER
Lør. og søn. 20. og 21. 10.00 - 16.00

Julemarked v. Støtteforeningen - Oksbøl Friskole

Torsdag den 25.

19.00

Kom og syng - Oksbøl Friskole

Søndag den 28.

11.00

Familiegudstjeneste med spirekor, Oksbøl Kirke

Søndag den 28.

16.00

Juletræstænding i Oksbøl - Broballe - Mjels

Torsdag den 4.

15.00

Julekoncert m. Laura Kjærsgaard - Nordborg Kirke

Onsdag den 8.

19.00

Vi synger julen ind m. Luciaoptog - Oksbøl Kirke

Søndag den 12.

11.00

Gudstjeneste m. Luciaoptog - Nordborg Kirke

Tirsdag den 14.

19.00

Julekoncert m. Nordborg Gospelkor - Nordborg Kirke

Torsdag den 16.

19.00

Kom og syng - Oksbøl Friskole

Torsdag den 23.

14.00

Familiegudstjeneste m. krybbespil - Nordborg Kirke

Fredag den 31.

13.00

Nytårsgudstjeneste - Oksbøl Kirke

Fredag den 31.

14.30

Nytårsgudstjeneste - Nordborg Kirke

Søndag den 9.

10.00

Nytårsbrunch v. Sogneforeningen, Oksbøl Friskole

Onsdag den 26.

19.00

Kom og syng (med ost og vin) - Oksbøl Friskole

Torsdag den 3.

19.00

Kyndelmisse - Oksbøl Kirke

Onsdag den 9.

14.00 - 16.00	Onsdagsmøde ”Mormonerne i USA” i Konfimandstuen
v. Oksbøl Kirke

Søndag den 27.

14.00

Familiegudstjeneste og Fastelavn - Oksbøl Kirke

Tirsdag den 1.

09.30

Babysalmesang start Nordborg Kirke

Onsdag den 2.

14.00 - 16.00

Onsdagsmøde - Oksbøl Kirke

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

Den 16.-18.		
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Minikonfirmander - Oksbøl Kirke
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Gudstjenesteliste 2021/2022
Nordborg - Oksbøl Pastorat. November - marts
UGE 47
Søndag 28.11. 1.s. i Advent v. SL
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl – familiegudstjeneste
med Oksbøl Friskoles spirekor
UGE 48
Søndag d. 05.12, 2.s.i Advent v. HSF
11.00 Nordborg
14.00 Oksbøl: De 7 læsninger med
konfirmander og gospelkor
UGE 49
Onsdag d. 08.12 v. SL
Kl. 19.00 Syng Julen ind i Oksbøl
Kirke
Søndag d. 12.12., 3.s.i. Advent v. SL
11.00 Nordborg med Lucia-optog
Ingen tjeneste i Oksbøl
UGE 50
Søndag d. 19.12., 4.s.i. advent v. HFS
9.30 i Nordborg
11.00 Oksbøl
UGE 51
Onsdag d. 22.12. v. HSF
Kl. 10:45: Julegudstjeneste på
Tangshave
Torsdag d. 23.12. v. SL
Kl. 14.00 Korpigernes Krybbespil i
Nordborg kirke
Fredag d. 24.12., JULEAFTEN
13.30 Oksbøl kirke v. SL
13.30 Nordborg kirke v. HSF
15.30 Oksbøl kirke v. HSF
15.30 Nordborg kirke v. SL

Lørdag d. 25.12., JULEDAG v. HSF
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 i Nordborg m.
FDF-blæserne

UGE 5
Torsdag d. 03.02. v. SL
19.00 Kyndelmisse i Oksbøl kirke m.
kirkekaffe

Søndag 26.12., 2. Juledag v. SL
Kl. 11.00 i Oksbøl
Ingen tjeneste i Nordborg

Søndag d. 06.02. v. HSF
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

UGE 52
Fredag 31.12.,
Nytårsgudstjenester v. SL
Kl. 13.00 Oksbøl
Kl. 14.30 Nordborg

UGE 6
Søndag d. 13.02. v. HSF
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg

Søndag d. 02.01. Helligtrekonger v. SL
Kl. 11.00 i Nordborg
Ingen tjeneste i Oksbøl

UGE 8
Fastelavnssøndag 27.02. v. HSF
11.00 Nordborg
14.00 Oksbøl: Børnegudstjeneste med
tøndeslagning & fastelavnsboller (tilmelding)

UGE 1
Søndag d. 09.01. v. HSF
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
UGE 2
Søndag d. 16.01. v. SL
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl
11.00 Nordborg: Tysk gudstjeneste v.
Cornelia Simon
UGE 3
Søndag d. 23.01. v. HSF
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg m. kirkekaffe
UGE 4
Søndag d. 30.01 v. SL
11.00 Nordborg
Ingen tjeneste i Oksbøl

Sognepræster
HSF: Heidi Sørensen Freund
SL: Sophie-Lønne Reil Hundebøl

UGE 7
Søndag d. 20.02. v. SL
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

UGE 9
Søndag d. 06.03 v. SL
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg m. kirkekaffe
UGE 10
Søndag d. 13.03. v. HSF
9.30 Nordborg.
11.00 Oksbøl
UGE 11
Søndag d. 20.03. v SL
11.00 Nordborg
14.00 Oksbøl: Familiegudstjeneste med
minikonfirmander
11.00 Oksbøl Tysk gudstjeneste v. Cornelia
Simon

OBS: Ændringer kan forekomme grundet COVID-19.
Hold dig opdateret på www.oksboelkirke.dk
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var noget, som var nærmest hvidt og helt
skarpt. Og der var en masse fine gule og
røde og orange stykker.

Hilsen

fra sognepræsterne

Vi taler nogle gange om at give stene
for brød: altså at give noget ubrugeligt i
stedet for det, folk i virkeligheden har brug
for. Men skal lykken få plads mellem os,
i det kedelige, daglige, umirakuløse liv,
så er det måske netop det omvendte, vi
skal huske på. At der i de stene, vi møder,
og som vi giver til hinanden, sagtens kan
være brød. Eller rav.
En historie om rav og mirakler
Det havde været rigtigt ravvejr. Det ene
stykke efter det andet fandt de, gemt i de
små bunker af tang og sand, som havet
havde efterladt sig. Da de kom hjem,
puttede de ravet i små flasker med vand
i og stillede dem til pynt i vinduet. Når
solen skinnede på dem, var det næsten,
som om flaskerne lyste.
Bedstefar så de lysende flasker. Sådan
nogle skulle bedstemor også have. Han
stod tidligt op om morgenen den næste
dag. Og måske var det ravvejr. I hvert
fald så han det ene stykke rav efter det
andet. Der var noget, der var næsten sort
og helt glat og blødt at røre ved. Og der

Snart havde Bedstefar en hel posefuld.
Derhjemme var familien samlet om
bordet. Stolt gik bedstefar hen og hældte
stenene ud midt mellem dem, så de rigtigt
kunne kigge på hans fund.
Familien kiggede på stenene. Så kiggede
de på bedstefar. Han havde ikke fundet
ét eneste stykke rav. Kun sten. Runde og
skarpe og gule og røde og hvide. Bedstemor smilede til Bedstefar. Og nænsomt
tog hun de sten, han havde fundet. Hun
kom dem i flasker med vand, og stillede
dem ved vinduet.
Når solen skinnede på dem, var det
næsten, som om flaskerne lyste.
At finde ravet i stenen
Griber vi lejligheden i den andens begejstring og glæde over at bidrage med
noget, til at tale ned eller op. Siger vi: de
sten der! Ha! De er jo ikke en pind værd.
Eller kigger vi på dem sammen. Beundrer, hvordan de glimter i solen, når den
rammer dem. Siger, tak! Tænk, at du ville
finde noget så fint!
Paulus fortæller os, at vi skal iklæde os
kærligheden. Og det er en øvelse, man
kan gøre hver dag. Sammen med sit tøj
at iklæde sig den forventning, at andre
kommer med det bedste for øje.
Kan vi så blive såret? Kan vi så blive
skuffet? JA! Men langt værre er et liv uden
rav og mirakler.
Jeres sognepræster
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1. søndag i advent
– er en helt speciel dag, for der begynder nedtællingen til en af de mest fantastiske
dage på året! Nemlig juleaften. En af de måder vi tæller ned på er at tænde advents
kransen. Vi venter og glæder os.
Det nyopstartede spirekor fra Oksbøl Friskole medvirker med dejlige adventssalmer
og sange.
Velkommen til familiegudstjeneste i Oksbøl Kirke, den 28. november kl.11.00.

Fastelavn
er mit navn!

Tag dit udklædningstøj på og kom og
fejr fastelavn med os i kirken!
Den 27. februar klokken 14.00 holder vi
familiegudstjeneste i Oksbøl Kirke. Her vil
vi synge og høre historier. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og byder på
fastelavnsboller. Vi glæder os, til vi ses!
Tilmelding: til Heidi Sørensen Freund
senest d. 24. februar på e-mail:
hfr@km.dk eller telefon: 20496679
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Julehjælp
I julen deler vi glædens forventninger om både at give og modtage.
Forskellige årsager kan bevirke, at
man ikke kan give sine børn den gode
oplevelse, som kammeraterne får og
fortæller om. Derfor kan det være rart
med lidt hjælp udefra.
Hvis du er værdigt trængende og
bosat i Nordborg eller Oksbøl Sogn,
kan du senest onsdag 8. december
søge om julehjælp i Nordborg-Oksbøl
Pastorat.
For at komme i betragtning til en
købmandskurv skal du udfylde et
ansøgningsskema med oplysninger
om familieforhold og økonomi.

Onsdagsmøder
februar/marts 2022

Onsdag 9. februar kl. 14.00 - 16.00
Sognepræst Casper M. Rojahn, Svenstrup Kirke kommer og fortæller om et
spændende emne: Mormonerne i USA.
Mødet afholdes i Oksbøl Kirkes konfirmandstue. Der vil som sædvanlig være
kaffebord midtvejs i foredraget.

Skemaet findes i kirkens våbenhus
og kan også udskrives fra Nordborg-Oksbøl pastorats hjemmeside.
Det udfyldte skema afleveres i
sognepræsternes postkasse v. enten
Oksbøl Præstegård eller Nordborg
Præstegård.
Præsterne behandler ansøgningerne
og har tavshedspligt.
Fra den 15. december vil du få at
vide, om du er blevet indstillet til
julehjælp.

Onsdagsmøde 2. marts kl. 14.00 - 16.00
Program for dette møde vil blive annonceret i næste nr. af Sognenyt.
Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Babysalmesang
i Nordborg Kirke
Nu kan vi igen tilbyde babyer (0-12
mdr.) og deres forældre at deltage i
babyrytmik, mens vi synger salmer og
sange.
Aktiviteten forløber over 6 onsdage i
Nordborg Kirke.
Efter vi har sunget og leget i kirken, går vi
over i sognegården og hygger, hvor der
er mulighed for at pusle m.m., og der er
kaffe/te og rundstykker til de voksne.

Tilbuddet e
r

GRATIS

men tilmeld
ing er
påkrævet.
Opstart:
Tirsdag d. 1. marts kl. 9.30
Tilmelding:
Til kirkens organist: Stine Möglich,
på tlf. 2172 2124 eller
mail: stinemoglich@hotmail.com

Kom i ægte julestemning
med Nordborg Gospelkor, når de giver julekoncert tirsdag
den 14. december kl. 19.00 i Nordborg Kirke.
– De er klar til at synge både de traditionelle julesange og de glade jule-gospelsange, som vil
få både sind og krop i julestemning. Der er sange på repertoiret som: ”Jingle bells”, ”Dejlig
er jorden”, ”Joy to the world”, ”Silent night”, ”En stjerne skinner i nat”, og mange flere.
Der er fri entré.
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kirkeskibet som nyt
Leif Jespersen har efter aftale med kirkeværge Jens Lynggaard-Jørgensen lovet
at renovere kirkeskibet Danmark, og det
løfte holdt han.
Efter mange timers arbejde stod det færdigt, og nærmeste naboer blev inviteret til
at besigtige og fejre resultatet.
En virkelig flot, stor og engageret opgave,
med kæmpe pille arbejde - først for at
finde tegninger - bovspyd, master, ræer
osv. En del af rigningen var ødelagt - hvordan skulle det repareres uden tegning?
Men det lykkedes.
Det blev fejret med champagne, kaffe og
kage - så hyggeligt:-)
110 timers arbejde og 435,00 kr. til lim,
maling, ringningstråd og et lille flag.
Flot klaret, Leif!
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Julekoncert

i Nordborg Kirke den 4. december kl. 15.00
Årets Julekoncert i Nordborg Kirke.
Oplev Laura Kjærgaard (X Factor) i en
hjertevarm koncert med smukke julesange
og salmer. Få en uforglemmelig oplevelse,
når hun folder sin skønne stemme ud i
vores flotte kirke i Nordborg.
Billetter koster 100 kr. og kan købes på:
Billetto.dk

Nytårsfesten
begynder i kirken
Fredag den 31. december
Oksbøl Kirke kl. 13.00
Nordborg Kirke kl. 14.30
Kom godt ind i det nye år – tag til nytårsgudstjeneste i
kirken nytårsaftensdag, hvor vi sammen kan mindes det
gamle år og se frem mod det nye. Efter gudstjenesten er
der kransekage og bobler for alle i våbenhuset.
Vel mødt d. 31. december!
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Krybbespil
Den 23. december kl. 14.00
er der familiegudstjeneste i
Nordborg Kirke.
Kirkens børnekor vil opføre et krybbespil for os, med
sang og musik og alle karaktererne fra juleevangeliet.
Der er både Maria, Josef, Jesusbarnet, Kejser Augustus,
De 3 vise mænd, hyrderne, engle m.fl.. Der er vist nok
også en lyserød struds!

Vil du være
minikonfirmand?
Til minikonfirmand leger, synger, tegner,
griner og går vi på opdagelse i livets store
spørgsmål. Har I lyst til at være med?
Fra 16.-19. marts er der minikonfirmandforløb for børn på 3. klassetrin, som
tilhører Nordalsskolen og Oksbøl Friskole.
Vi afslutter med en familiegudstjeneste
d. 20. marts kl. 14.00 i Oksbøl Kirke.
Forløbet vil foregå i Oksbøl Kirke og
konfirmandstue efter skole.
enderen.

Sæt allerede nu kryds i kal

I det nye år vil elever og forældre få en indbydelse, hvor der står meget mere om forløbet.
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DET BLIVE
VIRKELIG F R
ESTLIGT!
KOM OG FE
JR JUL
MED OS:-)

Kyndelmisse
– I den mørkeste tid
tænder vi lys
Torsdag d. 3. februar kl. 19 fejrer vi
lysets tilbagekomst ved den årlige
kyndelmissegudstjeneste i Oksbøl
Kirke.
Få varmen i den kolde tid til en
aftenandagt med musik og sang
– og en kop kirkekaffe og en snak
efterfølgende.
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Gudstjeneste med Luciaoptog i
Nordborg Kirke
søndag den 12. decemeber kl. 11.00
Luciadag er oprindeligt en fest for den katolske helgen Santa Lucia, som betyder ’lys’.
I Danmark er traditionen med dens lys og
sang blevet en del af adventstiden.
Hvert år går børn Luciaoptog i skoler,
børnehaver og kirker.

3. søndag i advent bærer vi lyset frem
med Luciaoptog her i vores kirke.
Det er kirkens ungdomskor, der vil gå
optoget.

Vi synger julen ind
i Oksbøl Kirke
Kom og vær med til en stemningsfuld aften

onsdag d. 8. december kl. 19.00 i Oksbøl Kirke.
Vanen tro mødes vi i Oksbøl Kirke og mærker julestemningen brede sig, når vi
tænder lys og synger julesange og -salmer. I år vil vi igen kunne glædes over
Oksbøl Friskoles luciaoptog.
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http://www.nord-als-auto.dk/

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk
OksbølSOGNENYT
SOGNENYT
Oksbøl

Stol på motionen

Foreningen ”Stol på motionen” er et tilbud til
RANDI’S
mindre mobile ældre.

BLOMSTER
PLANTER
Motionen
foregår på flereOG
kommunale
steder og
formålet er at styrke den fysiske funktionsevne.
ULDBJERGGADE 23

Stol-motionen finder6430
sted:
NORDBORG
Nordals-hallen hver tirsdag
kl. 10.30 - 11.30
TLF. 74 45 14 44
Motionen er gratis, man møder bare op..
Er der spørgsmål så kontakt:
Instruktør Jytte Nørgaard tlf. 61 71 25 11
Instruktør Jytte Heeb tlf. 21 45 86 72
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Smykker - Ure - Gaver
Nordborg Designhus
Storegade 15 · tlf: 60171357
mail: nordborgguld@gmail.com

Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf. 74456306 - Fax 74456305
http://www.nord-als-auto.dk/

Hvis det skal
se godt ud...
www.grafisk-arbejde.dk
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SYNSPRØVE
Ønsker du en
annonce i
I EGET HJEM
Oksbøl Sognenyt?
Ring til Karina
og aftal en tid på tlf.
22 22 57 45

Kontakt

Karina Elin
Beck Jessen
Petersen
Aut. optiker

på
tlf.: 60 70 85 07

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

www.bp-vvs.dk
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Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf. 74456306 - Fax 74456305
http://www.nord-als-auto.dk/

SYNSPRØVE
I EGET HJEM
Ring til Karina
og aftal en tid på tlf.
22 22 57 45
Karina Beck Jessen
Aut. optiker

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

40 Årgang - April 2017

Alt indenfor VVS:

Gyden 8 | 6430 Nordborg
Telefon: 7445 1144
Mobil: Anders 4089 8540 | Email: anders@bp-vvs.dk
Mobil: Simon 2921 6914 | Email: simon@bp-vvs.dk
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Energioptimering
Fjernvarme installation
Gyden 8Gas
| 6430
Nordborg
installation
Telefon: 7445
1144
Biobrændsel
Mobil: Anders
4089 8540
Varmepumper
Email: anders@bp-vvs.dk
Solvarme
Ventilation
Smedeopgaver
Gratis uforpligtende
tilbud

www.bp-vvs.dk
Kommer overalt

www.bp-vvs.dk
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Julemarked 2021
Velkommen

Til Støtteforeningens julemarked
på Oksbøl Friskole
Lørdag og søndag d. 20. og 21. november
Begge dage fra kl. 10 - 16
Friskolen er smukt pyntet og julestemningen er helt i top hos de
mange udstillere, hvor der vil være rig mulighed
for at gøre en god handel.
Der er friskbagte vafler, lodtrækning om ænder og
chokoladejulemænd på indgangsbilletten.
Mød julemanden og se det flotte Lucia optog
Følg med på www.of-stoetten.dk
eller på facebook på Oksbøl friskole-støtteforeningen

